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 פתאום בסחרור. וארה״ב רוסיה

 טובה הכי הסדרה גם היא ׳האמריקאים׳
אקטואלית הכי וגם בטלוויזיה

׳האמ של הראשונה בעונהשמילוביץ ציפי
 שנים ארבע לפני ריקאים/

 הרוסים המרגלים ואליזבת/ פיליפ ניהלו גלגולים, ושבעה
 ציתות מכשירי להתקנת מבצע הבירה, וושינגטון מפרברי

 וכל ,1981 הייתה השנה האמריקאי. ההגנה שר של בביתו
 ארבע .2013 של הצופה את שיעשעה בעיקר הסיטואציה

 מדי כמעט מפורסמת לה, דומה או כזו, סצנה אחרי, שנים
 - ו׳האמריקאים׳ טיימס, הניו״יורק של הראשון בעמוד יום

 נראית - ויפ׳׳ על דרייפוס לואי ג׳וליה שאמרה כמי בדיוק
רוקו. כמו יותר והרבה פיקשן כמו פחות הרבה

 הראשון הפרק רייטינג היה זה בגלל דווקא אולי
 נמוך בטלוויזיה, טובה הכי הסדרה של החמישית בעונה

 זוכים סוף־סוף כשהם דווקא שלה. הפתיחה פרקי מכל
 ואליזבת', פיליפ פתאום הפכו להם, שמגיעה להכרה

קרו לקצת סלילים, והטייפ המגוחכות התחפושות עם
עכ ריצה בסטארבקס היושב והעם למציאות, מדי בים
אסקפיזם. רק שיו

 נחשף לא שעוד למי ),yes^ ׳האמריקאים׳(המשודרת
 שחותנו רוסים מרגלים זוג של סיפורם היא הזו, למושלמות

 בווירג׳יניה, התמקמו הם לאדה״ב. ונשלחו הק־ג־ב ידי על
עוגות אפו כלום, ידעו שלא אמריקאים ילדים שני גידלו

האמריקאים מפוטין. w״1

הסו האימפריה בשם הכל בלילה, והרגו ביום תפוחים
 רעיון כמו שנשמע מה הסיום. קו לעבר הצולעת בייטית

 גבול על דרמה לסדרת הפך לכישלון, מועדת לסאטירה
 במשפחה עוסקת היא עונה. בכל שמשתפרת המאסטרפיס,

 הורים־ ביחסי מתפקדת, בלתי היותה למרות המתפקדת
 נודה שבואו הכפולים בחיים רורות־תרבויות, פערי ילדים,
למולדת. עיוורת ובנאמנות מנהלים, כולנו

׳האמרי עצמה, את שמכבדת עילית סדרת כל כמי
 הנשית לדמות נותנת סטריאוטיפים, הופכת גם קאים׳
 ולדמות לאחור, מביט ולא מהברך שמגיב הבד־אס להיות

 וחשיבה מוסר כמו מזוטות שמוטרד זה להיות הגברית
 של משובחת ריגול דרמת גם היא הדרך על ביקורתית.
קארה. לה ג׳ון ספרי כל את שקראו תסריטאים

ואלי־ לפיליפ מביאה אחרינה והלפני החמישית העונה

 מאומץ, חדש ילר גם אבל מופלאות, פאות עוד זבת׳
 מברית־המועצות עריקים חדשים, וחברים קריצה־קדיצה,

 שגורם מה רוסיה, אמא על להגיד טוב דבר שום להם שאין
 אבל מסוכן. באופן להתרחב אליזבת׳ של המצח לווריד
 לפייג/ שקורה מה הוא הזה בשלב ביותר המעניין הסיפור

 בדיוק מי שעברה בעונה שגילתה האמיתית, הבכורה, הבת
סייטים. של גיהינום הם חייה ומאז שלה, ואמא אבא

 פריביל־ אמריקאית מילדה הופכת פייג׳ שבה הצורה
העיק העלילה קו כמו נראית שלה, אמא של לבת גית

 להניח, אפשר אז, הסוף. עד ׳האמריקאים׳ את שיוביל רי
 של הראש על תיפול ברלין חומת תתפרק, ברית־המועצות

 הקרה מהמלחמה לשלום ייפרדו וכולם ופיליפ, אליזבת׳
 תיראה לא כבר פתאום ׳האמריקאים׳ 201 שב־־ יידעו ולא
לעתיד. בחזרה כמו יותר קצת אלא הזמן, מנהרת כמו


